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โครงสรางตัวถังรถยนต

สาระสําคัญ

ปจจุบันโครงสรางและตัวถังรถยนตไดมีจุดประสงคสวนใหญของการออกแบบ โดยเนนไป

ในดานความปลอดภัยเปนหลัก ดังนั้นตัวถังรถจึงตองมีความแข็งแรง สามารถปองกันหองโดยสาร

ใหไดมากที่สุด อยางไรก็ตาม การออกแบบจึงตองคํานึงถึงนํ้าหนักรถท่ีตองเพิ่มมากขึ้น เพราจะมี

ผลโดยตรงตอสมรรถนะของรถยนต ดังนั้นรถยนตในปจจุบันจึงไดพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุผสมผสาน

ของตัวถังดวยวัสดุชนิดตางๆ เชน เหล็ก และอะลูมิเนียม เปนตน

จุดประสงคทั่วไป

1. เพื,อใหนักเรียนมีความรูและเขาใจรูปแบบโครงสรางตัวถังแบบตางๆ

2. เพื,อใหนักเรียนมีความรูและเขาใจรูปแบบโครงสรางพื้นฐานของตัวถังรถยนต

3. เพื,อใหนักเรียนมีความรูและเขาใจถึงวัสดุชนิดตางๆ ที่นํามาใชผลิตตัวถังรถ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. บอกถึงโครงสรางตัวถังรถยนตแบบตางๆ ได

2. บอกถึงโครงสรางตัวถังรถยนตแบบโครงสรางอิสระได

3. บอกลักษณะของตัวถังแบบโครงสรางในตัวได

4. บอกถึงชนิดของโลหะที่ใชผลิตตัวถังรถยนตได

5. บอกถึงชนิดของอโลหะที่ใชผลิตตัวถังรถยนตได

11
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แนวความคิดในการออกแบบโครงสรางรถยนตของบริษัทผูผลิตรถยนตตางๆ นั้น มักมีจุด 

มุงหมายที่เนนในดานพลศาสตรและความแข็งแรงสูง ซ่ึงความแข็งแรงนั้นจะเพียงพอที่จะรองรับ

กลไกตางๆ ที่มีความสําคัญตอการเคลื,อนที่ของรถ เชน เครื,องยนต ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับ

นํ้าหนัก และระบบสงกําลัง โดยที่ระบบตางๆ ดังที่กลาวมาจะยึดติดอยูกับโครงรถและตัวถังรถยนต 

นอกจากนี้ โครงสรางของตัวถังรถยนตยังตองทําหนาที่ชวยรับและดูดกลืนแรงท่ีเกิดจากการชน 

การสั่นสะเทือน และเสียงดังจากพื้นถนนที่แทรกเขาไปในหองโดยสารได อีกทั้งยังชวยปองกัน

อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู โดยสารและผูขับขี่อีกทางหนึ่งดวย

1.1 รูปแบบของโครงสรางตัวถัง 

รถยนตนั่งที่ผลิตออกมาใชจะมีลักษณะของการออกแบบรูปรางที่แตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู

กับลักษณะของสวนประกอบ เชน ลักษณะของหองผู โดยสาร ประตูรถ และหองเก็บสัมภาระ ซึ่ง

สามารถแยกออกไดดังนี้

1. แบบซีดาน (Sedan) ลักษณะการออกแบบของตัวถัง หองโดยสาร เบาะนั่งทั้งดานหนา

และดานหลังใหพอเหมาะกับจํานวนของผู โดยสารตั้งแต 2-4 คน มีทั้ง 2 ประตูและ 4 ประตู ดัง

แสดงในรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 รูปแบบของโครงสรางตัวถังรถยนตแบบซีดาน

2. แบบฮารดท็อป (Hardtop) รูปแบบของโครงสรางและตัวถังมีลักษณะท่ีแตกตางจาก

แบบซีดานกค็อื จะไมมเีสาประตกูลาง แตหองผู โดยสารและเบาะนัง่จะถกูจดัไว ในตําแหน�งเดยีวกบั

แบบซีดาน ดังแสดงในรูปที่ 1.2
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รูปที่ 1.2 รูปแบบของโครงสรางและตัวถังรถยนตแบบฮารดท็อป

3. แบบลิฟตแบ็ค (Liftback) มีลักษณะของโครงสรางและตัวถังที่แตกตางจากแบบ

ซีดานและแบบอารดท็อปคือ ฝาทายถูกออกแบบใหตอโดยตรงจากสวนบนของหองโดยสาร ซึ่ง

ก็มีทั้งแบบ 3 ประตูและ 5 ประตู ดังแสดงในรูปที่ 1.3

 

รูปที่ 1.3 รูปแบบของโครงสรางและตัวถังรถยนตแบบลิฟตแบ็ค

4. แบบสเตชั่นแวกอน (Station Wagon) รูปแบบของโครงสรางและตัวถังรถยนตมี

ลักษณะที่ถูกออกแบบใหมีหลังคาที่ยาวตรงไปถึงดานหลัง ทําใหหองเก็บสัมภาระที่อยูหลังเบาะที่นั่ง

ผู โดยสารดานหลังมีพื้นที่กวางขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1.4
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รูปที่ 1.4 รูปแบบของโครงสรางและตัวถังรถยนตแบบสเตชั่นแวกอน

5. แบบสปอรตอเนกประสงค หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) รปูแบบและโครงสราง

ถูกออกแบบใหเปนรถตรวจการณผสมกับรถยนตนั่ง ตัวถังถูกออกแบบใหมีหลังคาที่ยาวไปถึงตอน

หลัง หองเก็บสัมภาระอยูตอนทายหลังเบาะผู โดยสาร จึงทําใหมีพื้นท่ีที่กวางขึ้นมากกวารถยนตนั่ง

ธรรมดา ดังแสดงในรูปที่ 1.5

 รูปที่ 1.5 รูปแบบของโครงสรางและตัวถังรถยนตแบบ SUV

1.2 โครงสรางพื้นฐานของตัวถังรถยนต

โครงสรางพื้นฐานของตัวถังรถยนต สามารถแบงโครงสรางและตัวถังออกเปน 2 แบบคือ

1. โครงสรางของตัวถังรถยนตแบบโครงอิสระ (Independent Frame Type) ดัง

แสดงในรูปที่ 1.6 มีลักษณะของโครงรถกับตัวถังถูกแยกออกจากกัน ทําใหโครงรถตองทําหนาที่ดูด

กลืนแรงที่เกิดจากการชนจากภายนอก และที่สําคัญมันเปนสวนที่ใชสําหรับยึดกลไกการเคลื,อนที ่

เชน เครื,องยนต ระบบรองรับนํ้าหนัก และระบบบังคับเลี้ยว เปนตน
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รูปที่ 1.6 โครงสรางของตัวถังแบบโครงอิสระ

2. โครงสรางของตัวถังรถยนตแบบโครงในตัว (Unibody) ดังแสดงในรูปที่ 1.7 มี

ลกัษณะโครงรถและตัวถงัรวมเขาเปนหน�วยเดยีวกนั การออกแบบในการรบัแรงจากการชนภายนอก

จึงตองทําให โครงสรางเกิดความแข็งแรงเปนชวงๆ ในการประกอบของเครื,องยนต ระบบรองรับ 

ระบบบังคับเลี้ยว ถูกประกอบเขากับโครงสรางของตัวถังโดยตรง ซึ่งมันจะไมมีโครงสรางอิสระชวย

รองรับเชนเดียวกับแบบโครงสรางอิสระ

 

รูปที่ 1.7 โครงสรางตัวถังแบบโครงในตัว
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1.3 โครงสรางของตัวถังรถยนตแบบโครงอิสระ

โครงสรางของตัวถังรถยนตแบบอิสระ (Independent Frame Type) ตัวถังรถจะถูกแยกออก

เปน 2 สวนคอื โครงรถกบัตวัถงั ตวัโครงสรางทาํหนาทีเ่ปนตวัรองรบันํา้หนกัของตวัถงั ระบบรองรบั

นํ้าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว และเครื,องยนต ชวยดูดกลืนแรงที่เกิดจากการชนและอาการสั่นสะเทือน

จากพื้นถนน ทําใหมีความนุมนวล ขับขี่สบาย หองผู โดยสารเงียบ เนื,องจากมียางรองรับอยูระหวาง

โครงรถกับตัวถัง แตโครงสรางของตัวถังรถแบบนี้จะมีนํ้าหนักที่มาก เปนเพราะทําจากเหล็กแผนที่

หนาประมาณ 1.3-3.2 มิลลิเมตร ดวยเหตุนี้จึงตองลดนํ้าหนักของโครงรถดวยการออกแบบคานให

เปนรูปตัวซี (C-shape) หรือรูปกลองสี่เหลี่ยม (Box-shape) ซึ่งทําใหมีความแข็งแรงสูง ดังแสดง

ในรูปที่ 1.8

 (ก) ตัวถัง

(ข) โครงรถ

รูปที่ 1.8 โครงสรางของตัวถังแบบโครงอิสระ
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1.3.1 แบบของโครงรถ

โครงรถที่ใชกบัโครงสรางตัวถงัรถยนตแบบโครงอสิระมอียูหลายแบบดวยกนั ซึง่แตละแบบก็

มีขนาด รูปราง และการนําไปใช ใหเหมาะกับตัวถังรถยนตที่มีลักษณะแตกตางกันดังนี้

1. โครงรถแบบตัวเอก็ซ (X-frame Type) โครงรถแบบน้ีมรีปูรางลกัษณะทีค่ลายตวัเอก็ซ 

(X-shape) บริเวณตอนกลางของโครงมีทอกลวงไวสอดเพลากลาง โครงสรางดานขางทําดวยเหล็ก

สี่เหลี่ยม (Box) เหล็กขวางขนาดใหญดานหนาทําหนาที่รองรับปกนกตัวบนและลาง สําหรับสวนโคง

ของโครงเหล็กดานขางและดานทายทําเปนชองไวเพื,อใหแหนบและชุดเพลาทายเคลื,อนที่ขึ้น และ 

มีสวนชวยใหตัวถังรถมีจุดศูนยถวงที่ตํ่า ดังแสดงในรูปที่ 1.9

 

รูปที่ 1.9 โครงรถแบบตัวเอ็กซ

2. โครงรถแบบชวงหนาแข็ง (Stub Frame) ดังแสดงในรูปที่ 1.10 เปนโครงรถที่ถูก

ออกแบบใหตัวโครงชวงหนาเพียงบางสวนที่แข็งแรง มักนิยมใชกับตัวถังแบบสเตชั่นแวกอน

 

รูปที่ 1.10 โครงรถแบบชวงหนาแข็ง



20  งานเครื�องลางรถยนต

3. โครงรถแบบขั้นบันได (Ladder Frame Type) ดังแสดงในรูปที่ 1.11 โครงรถแบบ

นี้ไมมีโครงยึดตรงกลาง แตจะเพิ่มโครงเหล็กขวางมีลักษณะคลายขั้นบันได ท้ังนี้เพื,อที่ทําใหเกิด 

ความแข็งแรงมากขึ้นสวนโครงสรางดานขางทําดวยเหล็กกลองสี่เหลี่ยม

 

รูปที่ 1.11 โครงรถแบบขั้นบันได

4. โครงรถแบบปดทาย (Perimeter Frame Type) เปนโครงรถที่มีลักษณะของโครงรถ 

สวนกลางเชื,อมตอขวางคอนมาทางโครงสวนหนา ดังแสดงในรูปท่ี 1.12 ดานทายของโครงรถมี

เหล็กขวางเชื,อมปดไว ซึ่งมีผลทําใหระดับของพื้นหองโดยสารถูกลดระดับใหตํ่าลง จึงสามารถที่

จะเพิ่มความกวางใหไดมากขึ้นและมีจุดศูนยถวงอยูในตําแหน�งที่ตํ่ากวาตัวถังรถ เมื,อเกิดการชน

ขึ้น ดานหนาก็สามารถดูดกลืนชวยลดการชนได ท้ังนี้เนื,องจากโครงสวนกลางติดตั้งใกลบริเวณพื้น 

ตวัถงัดานหนา ในทาํนองเดียวกนั ถาเกดิถกูชนทางดานซายและดานขาง โครงรถทีเ่ชื,อมปดดานทาย 

เบาโชกอัป และหองโดยสารจะชวยแกปญหาลดแรงที่ทําใหตัวถังบิดตัวได

 

รูปที่ 1.12 โครงรถแบบปดทาย

1.3.2 ตัวถังรถยนต

ตัวถังของโครงสรางรถยนตแบบโครงอิสระสามารถที่จะแยกสวนประกอบไดเปน 2 สวนคือ
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1. ตัวถังดานหนา ของโครงสรางรถยนตแบบโครงอิสระถูกออกแบบไวเพื,อรองรับหมอนํ้า 

บังโคลนหนา และกะโหลก โดยยึดดวยสกรู ซึ่งทําใหการถอดและประกอบชิ้นสวนเหลานี้สามารถ

กระทาํไดโดยงาย สวนความแข็งทีจ่ะปองกนัอนัตรายนัน้อยูทีโ่ครงรถทีเ่ปนสวนรองรบัระบบขบัเคลื,อน

ทั้งหมด

รูปที่ 1.13 สวนประกอบของตัวถังดานหนาของโครงสรางตัวถังแบบโครงอิสระ

2. ตัวถังหลัก เริ่มตนตั้งแตแผงใตหนาปดหลังเครื,องยนต บริเวณตัวถังดานลางทั้งหมด 

สวนประกอบของหองโดยสารและหองเก็บสัมภาระดานทายรถ ความแข็งแรงของตัวถังอยูที่เสา 

โครงหลังคา บันได และพื้นตัวถัง โดยที่พื้นตัวถังทําเปนลอนใหแข็ง เพื,อชวยลดอาการสั่นสะเทือน 

และที่บริเวณดานลางของตัวถังมีคานแนวขวางเชื,อมติดไวสําหรับยึดติดกับโครงรถ ดังแสดงใน 

รูปที่ 1.14
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พื้นดานหนา

แผงชองลมดานขาง

แผงหนาปดหนา

เสากระจกบังลมหนา

แผงชองลมหนา
หลังคา

แผงใตลําโพงหลัง

บังโคลนหลัง

พื้นดานหลัง

เสากลาง

บันได

รูปที่ 1.14 สวนประกอบของตัวถังหลักของโครงสรางตัวถังแบบโครงสรางอิสระ

1.4 โครงสรางของตัวถังรถยนตแบบโครงในตัว 

แนวความคิดในการออกแบบโครงสรางของตัวถังรถยนตแบบโครงในตัว ไดมาจากการ

ออกแบบโครงสรางเครื,องบินหรือที่เรียกวา แบบโมโนค็อก (Monocoque) เปนการรวมเอาชิ้น

สวนจากโลหะแผนที่อัดขึ้นรูปนํามาเชื,อมสปอต (Spot) ใหติดกัน จึงทําใหโครงสรางของตัวถังนั้นมี 

นํ้าหนักที่เบาและมีความแข็งแรงสูง ตานทานแรงบิดไดดี และมีความเรียบสวยงาม อยางไรก็ตาม 

ตัวถังที่ประกอบดวยชิ้นสวนท่ีเปนเหล็กแผน หากไดรับอุบัติเหตุก็จะทําใหเสียรูปในการซอมใหเขา 

รูปดังเดิมไดยาก ดังนั้นโครงสรางของพื้นตัวถังดานลางจึงตองมีวิธีการปองกันความแข็งแรงที่ 

สูญเสียไป ซึ่งเปนผลมาจากการกัดกรอนที่ทําใหชิ้นสวนใตทองรถนั้นลดความแข็งแรงลง ดังแสดง

ในรูปที่ 1.15

 

รูปที่ 1.15 โครงสรางของตัวถังรถยนตแบบโครงในตัว
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สวนประกอบของโครงสรางตัวถงัรถยนตแบบโครงในตวันี ้ประกอบดวยสวนสาํคญั 4 สวนคอื

1. ตวัถงัดานหนา ออกแบบใหเบากะโหลกหนาและบงัโคลนหนามคีวามแขง็แรงสงู เพื,อเปน

ทีร่องรับเครื,องยนต ระบบรองรบั และระบบบงัคบัเลีย้ว โดยจะไมทาํใหเกดิการสัน่สะเทอืนและเสียง

ดังที่จะสงผานเขาไปภายในหองโดยสารได

ฝากระโปรง บังโคลนหนา และกันชนหนา ใชวิธียึดติดกันดวยสกรู โดยไมใชวิธีการเชื,อม

นอกจากชิ้นสวนประกอบอื,นๆ ที่อยูภายนอก ทั้งนี้เพื,อเปนการลดนํ้าหนักและเพิ่มความแข็งแรงให

กับตัวถัง

สวนประกอบของตัวถังรถดานหนาของโครงสรางตัวถังรถยนตแบบโครงในตัว ดังแสดงใน

รูปที่ 1.16

 

รูปที่ 1.16 สวนประกอบของตัวถังรถดานหนาของโครงสรางตัวถังรถยนตแบบโครงในตัว

2. ตวัถงัดานขาง ประกอบดวยโครงเสาตวักลาง แผงบนัได และรางหลงัคาดานหลงั เปนตน 

ซึ่งสวนประกอบดานขางทั้งหมดจะเชื,อมตอกันอยูระหวางตัวถังดานหนากับหลังคา ทําใหเกิดเปน

บริเวณสวนประกอบของตัวถังดานบน นอกจากนี้ ยังทําหนาที่กระจายโหลดที่ไดรับจากตัวถังดาน

ลางไปยังสวนประกอบของตัวถังดานบน แตความแข็งบริเวณสวนนี้จะลดลงก็เมื,อประตูดานขางนั้น

ไดถูกเปดออก จากสาเหตุนี้ตัวถังดานขางจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองเสริมความแข็งแรงทั้งดานในและ

ดานนอก ดวยโครงสรางเหล็กแบบกลองสี่เหลี่ยมที่มีความแข็งแรงสูง ดังแสดงในรูปที่ 1.17
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รูปที่ 1.17 สวนประกอบของตัวถังดานขางของตัวถังแบบโครงในตัว

3. ตัวถังดานลาง ถูกออกแบบใหมีโครงสรางที่แข็งแรง เชน คานหนา คานขวาง และโครง

บันได ซึ่งมีลักษณะที่คลายคลึงกับแบบโครงรถแบบอิสระ แตการประกอบเขากับตัวถังยอมมีความ

ซบัซอนและยุงยากมากขึน้ ทัง้นีก้ต็องข้ึนอยูกบัการออกแบบใหโครงสรางของตวัถังดานลางในแตละ

จุดมีความแข็งแรงที่แตกตางกันตามจุดมุงหมาย ดังนี้

 การเพิ่มความแข็งแรงของตัวถังบริเวณสวนหนา เพื,อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับ 

ผู โดยสารเมื,อถูกชนดานหนา คานหนาจะชวยดูดซับแรงและหยุดยั้งความเสียหาย อาการ

ที่เกิดขึ้นก็เพียงเกิดการคดงอเทานั้น

 การเพิ่มความแข็งแรงของคานรองรับดานขาง เพื,อชวยปองกันการบิดตัวและเสียรูปของ

พื้นตัวถังรถตรงบริเวณจุดยึดเบาะทั้งดานหนาและดานหลังขณะเมื,อถูกรถชนที่ดานขาง

 การเพิม่ความแข็งแรงทีค่านดานหลังของตวัถงั โดยออกแบบใหมลีกัษณะทีโ่คงขึน้ เพื,อชวย

ดดูซบัแรงทีเ่กิดการชนขึน้ทีด่านหลงั และจะหยดุยัง้การเสยีหายนัน้ไว ดงัแสดงในรปูที ่1.18
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รูปที่ 1.18 สวนประกอบของโครงตัวถังดานลางและบริเวณจุดที่ตองการเพิ่มความแข็งแรงใหกับตัวถัง

4. ตัวถังดานหลัง เริ่มตนตั้งแตแผงติดตั้งลําโพงหลัง หองเก็บสัมภาระ หองโดยสาร 

สวนทาย และฝาทาย เปนตน โดยที่สวนประกอบทั้งหมดที่กลาวมานี้จะยึดเขาดวยกันกับพื้นตัวถัง

ที่อัดขึ้นรูปของโครงสรางที่เปนรอยนูน เปนการเสริมความแข็งแรงของบริเวณสวนทาย ทําใหโครง

หลังคาดานในและคานขวางดานบนหลังคาแข็งแรงขึ้นดวย แตทั้งนี้การเพิ่มโครงสรางใหเกิดความ

แข็งแรงก็ตองขึ้นกับการออกแบบในการวางเครื,องยนตของรถแตละแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.19

 

รูปที่ 1.19 สวนประกอบของตัวถังดานหลัง

1.5 วัสดุที่ใชผลิตตัวถังรถยนต

วัสดุที่ใชผลิตตัวถังรถยนตประกอบดวย โลหะและอโลหะ เชน แผนโลหะ เรซิน พลาสติก 

และยาง เปนตน
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1.5.1 โลหะที่ใชผลิตตัวถังรถยนต 

ตัวถังรถยนตผลิตจากแผนโลหะ มีกรรมวิธีการผลิตหลายชนิดดวยกันคือ โลหะแผนชนิด 

รีดรอน โลหะแผนความแข็งแรงสูง โลหะแผนปองกันสนิม และโลหะแผนชนิดพิเศษ

1. โลหะแผนรีดรอน (Hot Rolled) ผลิตดวยกรรมวิธีรีดรอนโดยการรีดแทงโลหะผาน

อุณหภูมิความรอนที่สูงกวา 800 องศาเซลเซียส จึงทําใหผิวหนาของโลหะเปนสีดํา มีขนาดหนาตาม

มาตรฐานประมาณ 1.6-6.1 มิลลิเมตร โลหะแผนชนิดนี้ใชผลิตเปนเฟรม ชิ้นสวนของระบบรองรับ 

และคานของตัวถังรถยนต

2. โลหะแผนรีดเย็น (Cold Rolled) กรรมวิธีการผลิตดวยความรอนผานกรดเพื,อให 

เย็นตัวลง ซึ่งทําใหโครงสรางภายในเหล็กมีความแข็ง โดยทั่วไปจะรีดใหมีความหนาตามมาตรฐาน

ประมาณ 0.4-1.4 มิลลิเมตร ใชทําชิ้นสวนตัวถังรถยนตทั้งหมด

3. เหล็กแผนชนิดมีความแข็งแรงสูง (High Steel Plates หรือ High Strength 

Steel; HSS) เปนโลหะที่ผลิตจากธาตุหลายๆ ชนิดผสมอยูในเนื้อเหล็ก เพื,อเพิ่มความเคนแรงดึง 

ที่สูงกวาโลหะแผนธรรมดา ซึ่งจะมีความแข็งแรงอยางนอย 30 kgf/mm2 (343 PiPa) หรือ 490 

นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร) ดังนั้นในการซอมตัวถังรถยนตที่ใช โลหะแผนชนิดมีความแข็งแรงสูง HSS 

จึงมีขอปฏิบัติคือ เมื,อเคาะตัวถังจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทําใหแผนโลหะโคงงอหรือยืดตัว 

เนื,องจากโลหะแผนชนิดนี้มีขนาดที่บางกวาโลหะแผนชนิดธรรมดา สวนการเชื,อมตัวถังควรเชื,อม

ดวยเครื,องเชื,อมแบบ MIG (แกสเฉื,อย) และไมควรเชื,อมดวยการเชื,อมแกสธรรมดา หรือเชื,อมทอง

เหลือง ดังแสดงในรูปที่ 1.20 

ฝากระโปรงหนา

หลังคา ฝากระโปรงหลัง

ประตูหนาซาย

ประตูหลังซาย

บังโคลนหนาซาย

 

รูปที่ 1.20 โครงสรางตัวถังรถยนตในสวนที่ใชเหล็กแผนชนิดมีความแข็งแรงสูง (HSS)
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4. เหล็กแผนปองกันสนิม เปนแผนเหล็กที่เคลือบดวยสังกะสี ดีบุก หรืออะลูมิเนียม เพื,อ

ปองกนัการกดักรอน เหลก็แผนที่ใชผลติตวัถงัรถยนตม ี3 ชนดิคอื (1) เหลก็แผนเคลอืบดวยสงักะสี 

ใชทําชิ้นสวนตัวถังรถยนต (2) เหล็กแผนเคลือบดวยอะลูมิเนียม ใชทําอุปกรณฉนวนความรอน (3) 

เหล็กแผนเคลือบดวยดีบุก ใชทําถังนํ้ามัน

ในการซอมตัวถังที่เปนเหล็กปองกันสนิม จึงควรปฏิบัติดังนี้

 การเชื,อมตัวถังควรขจัดสังกะสีที่เคลือบที่ผิวหนาออก เพื,อใหแนวเชื,อมมีประสิทธิภาพใน

การยึดดีขึ้น

 ปองกันสนิม ผลจากการเชื,อมทําใหสังกะสีที่เคลือบไวบนผิวเหล็กถูกทําลาย ดวยเหตุนี ้

ภายหลงัจากการเชื,อมแลวจงึตองใชนํา้ยากันสนิมทาบริเวณรอยเชื,อมทกุรอย (Spot Seales)

รูปที่ 1.21 ทานํ้ายาปองกันสนิมตามแนวเชื,อมสําหรับการเชื,อมเหล็กปองกันสนิม

5. เหล็กแผนชนิดพิเศษ ท่ีนํามาใชผลิตรถยนตประกอบดวย สแตนเลส และเหล็กแผน 

ดูดซับแรงสั่นสะเทือน

1. สแตนเลส (Stainless Steel) เปนโลหะท่ีผสมดวยคารบอน อะลูมิเนียม และนิกเกิล 

ใชทําทอไอเสีย

2. เหล็กแผนดูดซับแรงสั่นสะเทือน (Vibration Inseiating Steel Plates) เปนแผน

เหล็กดูดซับแรงสั่นสะเทือน ที่ผิวบริเวณกึ่งกลางเคลือบดวยพลาสติกหนาประมาณ 0.6 มิลลิเมตร 

ทําใหมีความแข็งแรงกวาเหล็กธรรมดา และสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนในรูปของพลังงานให

เปลี่ยนเปนอุณหภูมิความรอน เหล็กแผนชนิดนี้ใชทําชิ้นสวนของแผงหลังเครื,อง และชิ้นสวนของ

หองโดยสาร
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1.6 วัสดุอะโลหะที่ใชผลิตตัวถังรถยนต

นอกจากเหล็กแผนที่ใชทําตัวถังรถยนต สวนประกอบอื,นๆ ของรถยนตยังประกอบดวยวัสดุที่

ไมใชเหล็กหรืออะโลหะ เชน พลาสติก และยาง เปนตน

1.6.1 พลาสติก 

พลาสติกเปนเรซินสังเคราะหที่ไดมาจากปโตรเลียม มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกตางกัน ขึ้น

อยูกับวัสดุที่นํามาผสม

พลาสติกที่ใชกับรถยนตมีหลายชนิดดวยกันคือ เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) เปน

พลาสติกที่สามารถทําใหออนตัวไดโดยการใหความรอน และจะสามารถคืนสูสภาพเดิมไดเมื,อไดรับ

ความเย็น มีลักษณะคลายขี้ผึ้งที่ใช ในเทียนไข ไดแก อะคริโลไนตริล บูทาดีน สไตรีน โคโพลิเมอร 

(ABS) โพลีโพรพิลีน (PP) เปนตน

เทอรโมเซตติง (Thermosetting) เปนพลาสตกิทีผ่ลติขึน้ทางเคม ีจงึไมสามารถกลับคนืสูสภาพ

เดิมและสลายตัวเมื,อไดรับความรอน เชน โพลียูรีเทน (PUR) อีพ็อกซี และโพลีเอสเตอร ดังแสดง

ในตารางที่ 1.1 แสดงสวนประกอบตางๆ ของรถยนตที่ใชพลาสติกชนิดตางๆ

ตารางที่ 1.1 แสดงสวนประกอบตางๆ ของรถยนตที่ใชพลาสติกชนิดตางๆ

โคด ชื�อวัสดุ

ความตานทาน 

ความรอน 

ณ อุณหภูมิที่กําหนด

ตัวอยางชิ้นสวน

AAS อะคริโลไนตริล อะคริลิก สไตรีน 

โคโพลิเมอร

80 – กระจกมองหลัง

ABS อะคริโลไนตริล บูทาดีน สไตรีน 

โคโพลิเมอร

80 – แผงกระจังหนา

AES อะคริโลไนตริล เอทิลีน สไตรีน 

โคโพลิเมอร

80 – กระจกหูชาง

BMC บัล โมลดิ้ง คอมปาวด 150 – สปอยเลอรหลัง

PC โพลีคารบอเนต 160 – ไฟหนา

PE โพลีเอทิลีน 80 – พลาสติกบังฝุนซุมลอ

PMMA เมทาคริเลต 80 – ไฟทาย
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โคด ชื�อวัสดุ

ความตานทาน 

ความรอน 

ณ อุณหภูมิที่กําหนด

ตัวอยางชิ้นสวน

PP โพลีโพรพิลีน 80 – กันชน

PU เทอรโมเซ็ตติ้ง โพลียูริเทน 80 – กันชน

PVC โพลีไวนิลคลอไรด (ไวนิล) 80 – คิ้วยางกันกระแทก

SMC ชีตโมลดิ้งคอมปาวด 180 – ยางกันโคลน

TSOP

(TPO)

โตโยตา ซูเปอร

โอเลฟนส โพลีเมอร

80 – ยางกันโคลน

– ยางกันโคลน

– กันชน

TPU เทอรโมพลาสติกโพลียูริเทน 80 – คิ้วยางกันกระแทก

– บังโคลนหนา

– ยางกันโคลน

แผนกันโคลน 

หนาขวา

ซุมกันโคลนหนาขวา

ซุมกันโคลนหนาซาย

แผนกันโคลน 

หนาซาย

ฝาครอบเครื,องปรับอากาศรถยนต

ฝาครอบเครื,องดานลาง

รูปที่ 1.22 สวนประกอบของรถยนตที่ใชพลาสติกชนิดตางๆ
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1.6.2 ยาง (Rubber)

ยางเปนวัสดุที่สําคัญของสวนประกอบรถยนต ยางที่นํามาใชกับรถยนตเปนยางที่ไดจากการ

สกัดของพืชโดยธรรมชาติ และยางท่ีไดจากการสังเคราะหจากปโตรเลียมมีคุณสมบัติยืดหยุน ทน

นํ้ามัน ทนความรอน และทนตอการสึกหรอไดดี ซ่ึงยางที่นํามาใชงานกับรถยนต ไดแก ยางรถยนต 

ยางรีดนํ้ากระจก สายเข็มขัดนิรภัย ทอยางนํ้า ซีลนํ้ามัน และยางขอบกระจก สวนมากทํามาจาก 

ยางที่ผานกรรมวิธีสังเคราะห

นอกจากที่กลาวมาขางตน คิ้วยางตางๆ ก็เปนสวนสําคัญเชนกัน ซึ่งทําจากยางชนิด 

เอทิลีนโพรพิลีน ซึ่งเปนวัสดุที่มีความยืดหยุน ทนตอสภาพภูมิอากาศไดดี ปองกันรอยขีดขวนและ

การสึกหรอ
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รูปที่ 1.23 ตําแหน�งตางๆ ของรถยนตที่ใชยางเปนสวนประกอบ
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แบบฝกหัดทายบท

 1. โครงสรางตัวถังแบบซีดานมีลักษณะอยางไร

  ก. ลักษณะตัวถังหองโดยสารดานหนาและดานหลังเหมาะกับจํานวนผู โดยสารตั้งแต 2-4 คน

  ข. มีลักษณะไมมีเสาประตู

  ค. ฝาทายตอโดยตรงจากสวนบนของหองโดยสาร

  ง. หลังคาที่ยาวตรงไปถึงหลัง

 2. โครงสรางตัวถังแบบฮารดท็อปมีลักษณะอยางไร

  ก. ลักษณะตัวถังหองโดยสารดานหนาและดานหลังเหมาะกับจํานวนผู โดยสารตั้งแต 2-4 คน

  ข. มีลักษณะไมมีเสาประตู แตหองโดยสารเบาะนั่งจะถูกจํากัดไว

  ค. ฝาทายตอโดยตรงจากสวนบนของหองโดยสาร 

  ง. หลังคาที่ยาวตรงไปถึงหลัง

 3. โครงสรางตัวถังแบบลิฟตแบ็คมีลักษณะอยางไร

  ก. ฝาทายตอโดยตรงจากสวนบนของหองโดยสาร 

  ข. หลังคาที่ยาวตรงไปถึงหลัง

  ค. ลักษณะตัวถังหองโดยสารดานหนาและดานหลังเหมาะกับจํานวนผู โดยสาร

  ง. มีลักษณะไมมีเสาประตู

 4. โครงสรางตัวถังแบบสเตชันแวกอนมีลักษณะอยางไร

  ก. มีหลังคาที่ยาวตรงไปถึงดานหลัง

  ข. ฝาทายตอโดยตรงจากสวนบนของหองโดยสาร 

  ค. ลักษณะตัวถังหองโดยสารดานหนาและดานหลังเหมาะกับจํานวนผู โดยสาร

  ง. มีลักษณะไมมีเสาประตู
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 5. โครงสรางของตัวถังรถแบบอิสระถูกแยกไดกี่สวน

  ก. 2 สวน ข. 3 สวน

  ค. 4 สวน ง. 5 สวน

 6. โครงสรางตัวถังรถทําหนาที่อะไร

  ก. เปนตัวรองรับนํ้าหนักของตัวถัง ข. ขยายตัวของแรง

  ค. เพิ่มนํ้าหนักชิ้นสวน ง. ลดนํ้าหนักของลอ

 7. โครงสรางที่มีลักษณะคลายตัวเอ็กซเปนโครงสรางแบบใด

  ก. แบบตัวเอ็กซ ข. แบบตัววาย

  ค. แบบตัวยู ง. แบบตัว Z

 8. โครงสรางชนิดใดที่นิยมใชตัวถังสเตชันแวกอน

  ก. แบบขั้นบันได ข. แบบชวงหนาแข็ง

  ค. แบบปดทาย ง. แบบตัวเอ็กซ

 9. โครงสรางที่มีรูปรางเหมือนขั้นบันไดเปนโครงสรางแบบใด

  ก. แบบตัวเอ็กซ ข. แบบชวงหนาแข็ง

  ค. แบบปดทาย ง. แบบขั้นบันได

 10. โครงสรางแบบปดทายมีลักษณะอยางไร

  ก. ไมมีโครงยึดตรงกลาง

  ข. โครงชวงหนาบางสวนแข็งแรง

  ค. โครงสวนกลางเชื,อมตอขวางคอนมาโครงสวนหนา

  ง. มีทอกลวงไวสอดเพลากลาง

11. โครงสรางตัวถังแบบอิสระสามารถแยกสวนประกอบใหญๆ ไดกี่สวน

  ก. 2 สวน ข. 3 สวน

  ค. 4 สวน ง. 5 สวน

 12. ตัวถังดานหนาของโครงสรางรถยนตแบบโครงสรางอิสระถูกออกแบบไวเพื,ออะไร

  ก. รองรับหมอนํ้า บังโคลนหนา และกะโหลก ข. หลังคาบันได

  ค. เสากลาง ง. บังโคลนหลัง
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 13. แนวคิดโครงสรางของตัวถังรถยนตแบบโครงสรางในตัวไดแนวคิดมาจากอะไร

  ก. โครงสรางเครื,องบิน ข. โครงสรางอาคาร

  ค. โครงสรางรถถัง ง. โครงสรางของเรือ

14. Monocoque คือโครงสรางแบบใด

  ก. เปนการรวมเอาชิ้นสวนจากแผนโลหะที่อัดขึ้นรูปมาเชื,อม

  ข. แผงชองลมหนา

  ค. บังโคลนหนัง

  ง. พื้นดานหลัง

 15. การออกแบบใหเบากะโหลกหนาและบังโคลนหนามีความแข็งแรงสูงเพื,ออะไร

  ก. เพื,อยึดติดกัน ข. เพื,อเปนที่รองรับเครื,อง

  ค. เพื,อความคงทน ง. เพื,อความสมดุล

 16. Hot Rolled คือโลหะประเภทใด

  ก. โลหะแผนรีดรอน ข. โลหะแผนรีดเย็น

  ค. เหล็กแผนชนิดมีความแข็งแรงสูง ง. เหล็กแผนกันสนิม

 17. Cold Rolled คือโลหะประเภทใด

  ก. โลหะแผนรีดรอน ข. โลหะแผนรีดเย็น

  ค. เหล็กแผนชนิดมีความรอนสูง ง. เหล็กแผนกันสนิม

 18. High Steel Plates คือโลหะประเภทใด

  ก. โลหะแผนรีดรอน ข. โลหะแผนรีดเย็น

  ค. เหล็กแผนชนิดมีความรอนสูง ง. เหล็กแผนกันสนิม

 19. เหล็กแผนใชผลิตตัวถังรถยนตมีกี่ชนิด

  ก. 2 ชนิด ข. 3 ชนิด

  ค. 4 ชนิด ง. 5 ชนิด

 20. Vibration Inseiating Steel Plate คือโลหะประเภทใด

  ก. สแตนเลส ข. เหล็กแผนดูดซับแรงสั่นสะเทือน

  ค. พลาสติก ง. เหล็กแผนชนิดพิเศษ



ระบบรองรับนํ้าหนัก

สาระสําคัญ

พื้นผิวจราจรในปจจุบันจะขรุขระและไมราบเรียบเสมอไป ดังนั้นรถยนตโดยทั่วไปจึงตองมี

ระบบรองรับนํ้าหนักไวเชื,อมตออยูระหวางตัวถังกับลอรถ เพื,อทําหนาที่ลดอาการส่ันสะเทือน การ

กระแทก และอาการสายที่เกิดขึ้นจากพื้นผิวจราจร ซ่ึงจะทําใหสมรรถนะในการขับขี่มั่นคง และ

สัมภาระท่ีบรรทุกไดรับความปลอดภัย ระบบรองรับนํ้าหนักมีอยูดวยกันหลายแบบดวยกัน ซึ่ง

แตละแบบประกอบดวยสวนที่สําคัญหลัก ไดแก แหนบ โชกอับซอรบเบอร ปกนก เหล็กกันโคลง

หนวดกุง และแขนควบคุม เปนตน นอกจากนั้น ระบบรองรับนํ้าหนักยังทําหนาที่สําคัญอีกประการ

หนึ่งคือ รับการถายทอดการขับเคลื,อนรถและแรงที่เกิดจากการเบรก ซึ่งเปนสาเหตุมาจากความฝด

ที่เกิดขึ้นระหวางพื้นผิวถนน และลอสงผานระบบเครื,องลางและตัวถัง

จุดประสงคทั่วไป

1. หนาที่ของระบบรองรับนํ้าหนัก 2. สาเหตุที่ทําใหตัวถังรถเกิดการสั่นสะเทือน

3. คุณสมบัติของสปริง            4. ชนิดของสปริง

5. ระบบรองรับนํ้าหนักลอดานหนา 6. ระบบรองรับนํ้าหนักลอดานหลัง 

7. ระบบรองรับนํ้าหนักแบบคานแข็งและแบบอิสระ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหนาที่ของระบบรองรับนํ้าหนักได

2. อธิบายคุณสมบัติและชนิดของสปริงได

3. อธิบายสวนประกอบและหนาที่ของชิ้นสวนหลักของ

 ระบบรองรับนํ้าหนักได

4. อธิบายความแตกตางระหวางระบบรองรับนํ้าหนัก

 แบบคานแข็งกับระบบรองรับแบบอิสระได

12
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สภาพของพื้นผิวถนนนั้นยอมจะไมราบเรียบเสมอไปในขณะท่ีกําลังเคลื,อนที่ รถยนตโดย

ทั่วไปจึงตองมีระบบรองรับนํ้าหนักเชื,อมตออยูระหวางตัวถังกับลอรถ เพื,อทําหนาที่ดูดกลืนอาการ

สั่นสะเทือน อาการสาย และอาการกระแทกที่เกิดขึ้นจากพื้นผิวถนน ทําใหผู โดยสารและสัมภาระที่

บรรทุกไดรับความปลอดภัยและมีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดี

นอกจากหนาที่ดังกลาวมาแลว ระบบรองรับนํ้าหนักยังตองทําหนาที่อีกประการหนึ่งคือ มันจะ

รบัการถายทอดการขบัเคลื,อนทีแ่ละแรงเบรก ซึง่เปนผลมาจากความฝดทีเ่กดิขึน้ระหวางพืน้ผวิถนน

และลอสงผานระบบเครื,องลางและตัวถัง

ระบบรองรับนํ้าหนักประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญหลักๆ เชน แหนบ โชกอัปซอรบเบอร 

ปกนก เหล็กกันโครง หนวดกุง และแขนควบคุมแนวขวาง เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 2.1

คอยลสปริง

โชกอัปซอรบเบอร เหล็กกันโครง

ปกนกตัวลาง
เหล็กหนวดกุง

แขนปกนกตัวลาง

รูปที่ 2.1 แสดงสวนประกอบของระบบรองรับนํ้าหนักรถยนต

2.1 อาการสั่นสะเทือนของตัวถังรถรถยนต

สาเหตุที่ตัวถังเกิดการสั่นสะเทือนข้ึนไดนั้น เปนผลสืบเนื,องมาจากนํ้าหนักบรรทุกและสภาพ

ของพื้นผิวถนน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งตอไปนี้

นํ้าหนักที่ถูกรองรับและนํ้าหนักที่ไมถูกรองรับ (Sprung Weight and Unsprung Weight) 

ตัวถังรถยนตจะถูกรองรับดวยสปริง ดังนั้นนํ้าหนักของตัวถังและสวนประกอบอื,นๆ ที่ถูกรองรับดวย

สปริงจึงเรียกวา นํ้าหนักที่ถูกรองรับดวยสปริงหรือสปรังเวท (Sprung Weight) 

ในทางตรงกันขาม สวนท่ีไมไดถูกรองรับดวยสปริง เชน ลอ เพลา และสวนอื,นๆ เรียกวา 

นํ้าหนักที่ไมถูกรองรับดวยสปริงหรืออันสปรังเวท (Unsprung Weight) ดังแสดงในรูปที่ 2.2
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นํ้าหนักถูกรองรับดวยสปริง (สปรังเวท)

นํ้าหนักไมถูกรองรับดวยสปริง (อันสปรังเวท)

 

รูปที่ 2.2 แสดงสวนที่นํ้าหนักถูกรองรับดวยสปริงกับสวนที่นํ้าหนักไมถูกรองรับดวยสปริง

พอจะกลาวไดวา ถามีนํ้าหนักอยูเหนือสปริงมากกวา การขับขี่จะเกิดความนิ่มนวลและมี

เสถียรภาพที่ดีกวา ทําใหชวยลดแรงเหวี่ยงและแรงกระแทกของตัวถัง

ในทางตรงกันขาม ถานํ้าหนักที่อยูใตสปริงมีมากกวา ก็จะทําใหตัวถังรถเกิดการโคลงและ 

สั่นสะเทือน การขับขี่ไมสะดวกสบายเชนกัน

ดังนั้นอาการสั่นสะเทือนและการโคลงของตัวถังรถ สามารถจําแนกออกไดดังนี้

1. อาการสั่นสะเทือนที่เกิดจากนํ้าหนักรองรับดวยสปริงหรือสปรังเวท มีสาเหตุทําให

เกิดอาการขึ้นกับตัวถังดังตอไปนี้

1. การกระดอน (Picthing) เปนอาการส่ันสะเทือนที่เกิดขึ้นในลักษณะข้ึนลงของดานหนา 

และดานหลังของตัวถังรถยนต โดยมีความสัมพันธกับศูนยถวงของตัวถัง อาการที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้น

เฉพาะรถที่วิ่งไปบนถนนที่เปนหลุมเปนบอ และเกิดขึ้นได โดยงายเมื,อสปริงในระบบรองรับนํ้าหนัก

ออน ดังแสดงในรูปที่ 2.3

2. การโคลงตัว (Rolling) เปนอาการท่ีเกิดจากการยืดตัวของสปริงดานหน่ึง และอีกดาน 

ยุบตัวเมื,อเลี้ยวรถหรือถนนเปนหลุม จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการโคลงตัวของตัวถังขึ้น ดังแสดง

ในรูปที่ 2.3

3. การเตน (Bouncing) เปนอาการเคลื,อนตัวขึ้นลงของตัวถังรถทั้งคัน ซึ่งจะมีความแตก

ตางจากการกระดอน สาเหตุเกิดจากการวิ่งดวยความเร็วสูงบนถนนท่ีเปนคลื,น และเกิดขึ้นกับรถที่

ใชสปริงออนมากกวารถที่ใชสปริงที่แข็ง ดังแสดงในรูปที่ 2.3

4. การสาย (Yawing) เปนอาการเคลื,อนตัวขึ้นลงของตัวถังรถที่สายไปทางดานซายและขวา

ตามแนวเสนผานศูนยกลางทีส่มัพนัธกบัจดุศนูยถวงของรถ อาการสายเกดิขึน้พรอมกบัการกระดอน

ไปดวย ดังแสดงในรูปที่ 2.3
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การสาย

การเตน

การโคลงตัว

การกระดอน

รูปที่ 2.3 แสดงการสั่นสะเทือนที่เกิดจากนํ้าหนักที่รองรับสปริงหรือสปรังเวท

2. อาการสั่นสะเทือนที่เกิดจากนํ้าหนักไมถูกรองรับดวยสปริงหรืออันสปรังเวท มี

สาเหตุที่ทําใหเกิดอาการดังตอไปนี้

1. การกระโดด (Hopping) เปนอาการที่เกิดจากลอรถเตนขึ้นลง ซึ่งมักเกิดขึ้นบนถนนที่เปน

ลูกคลื,นและขับขี่ดวยความเร็วสูง ดังแสดงในรูปที่ 2.4

2. การกระดอน (Traming) เปนอาการสั่นสะเทือนของลอรถทั้งดานซายและดานขวา เปน

สาเหตุทําใหลอเกิดอาการเตนบนพื้นถนน อาการกระดอนของลอมักเกิดขึ้นไดโดยงายกับรถยนตที่

ใชระบบรองรับแบบคานแข็ง ดังแสดงในรูปที่ 2.4

3. การมวนตัวของแหนบ (Wind Up) เปนอาการท่ีเกิดจากแหนบสปริงพยายามที่จะมวน 

ตัวเองไปรอบๆ เพลา ซึ่งเปนผลมาจากแรงบิดในขณะขับเคลื,อนของเพลา ดังแสดงในรูปที่ 2.4

 

การกระโดด

การกระดอน
การมวนตัวของแหนบ

รูปที่ 2.4 แสดงการสั่นสะเทือนที่เกิดจากนํ้าหนักที่ไมไดรองรับดวยสปริงหรืออันสปรังเวท
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2.2. สปริง

สปริง (Spring) ในระบบรองรับนํ้าหนักมีหนาที่รับนํ้าหนักและเปนตัวเชื,อมตอระหวางชวง

ลางกับตัวถังรถยนต และดูดกลืนอาการสั่นสะเทือนของลอไปยังตัวถัง ทําใหผู โดยสารหรือสินคา 

ไดรับแรงสั่นสะเทือนนอยลง

ดังนั้นสปริงที่นํามาใช ในระบบรองรับนํ้าหนักจึงตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1. การยืดหยุน ดังแสดงในรูปที่ 2.5 เมื,อมีแรงมากระทําตอวัสดุที่ทําจากยาง มันจะเกิด 

แรงเคนขึน้ในวัสดนุัน้ ทาํใหมรีปูรางทีเ่ปลีย่นแปลงไป แตเมื,อเอาแรงทีม่ากระทํานัน้ออกไป แรงเคน

ก็จะหมดไป ทําใหวัสดุนั้นคืนสภาพดังเดิม เราเรียกคุณสมบัตินี้วา การยืดหยุน

สปรงิทีน่ํามาใชกบัรถยนตจงึอาศยัหลกัการยืดหยุนนี ้เพื,อดดูกลนืการส่ันสะเทอืนจากพืน้ถนน

ไปยังตัวถังรถ และสะสมพลังงานและความเคนเอาไวเพียงชั่วคราว ดังนั้นสปริงที่ทําจากโลหะแผน 

เชน แหนบสปริง จะสามารถสะสมพลังงานไวได โดยการโคงงอหรือการบิดตัว เชน คอยลสปริง 

ทอรชันบาร พลังงานที่สะสมนี้จะถูกคายออกเมื,อสปริงนั้นคืนกลับสูสภาพปกติ

 

โหลด

รูปที่ 2.5 แสดงถึงวัสดุที่มีความยืดหยุนตัวเมื,อถูกแรงมากระทํา จะทําใหเกิดความแคนและเปลี่ยนรูปทรง

2. คาคงทีข่องสปรงิ การบดิตัวของสปรงิจะเปนสดัสวนกบัโหลดท่ีมากระทํา น่ันกค็อืคาคงท่ี

ที่ไดจากการหารโหลด (w) ดวยขนาดของการบิด (a) ดังนั้นคาคงที่ (k) จึงเปนคาคงที่ของสปริง ดัง

สูตรคํานวณตอไปนี้

k = 
w

a

เมื,อ w = โหลดที่มากระทํากับสปริง (กิโลกรัม)

 a = ขนาดของการบิดตัวหรือการยุบตัวของสปริง (มิลลิเมตร)

 k = คาคงที่ของสปริง (กิโลกรัมตอมิลลิเมตร)
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ดงัตัวอยางเชน ถาเรามีสปรงิอยู 2 อนั (สปรงิ A และสปรงิ B) และเอานํา้หนกั (w) ทีม่ขีนาด

ที่เทากันวางลงบนสปริงทั้งสอง ซึ่งก็จะทําใหขนาดการยุบตัวของสปริง A ยุบตัวเทากับ a และสปริง 

B ยุบตัวเทากับ b ถาการยุบตัวของสปริง B (b) มากกวา A (a) นั่นแสดงวาคาคงที่ของสปริง (k
1
) 

A จะตองมากกวาคาคงที่ของสปริง (k
2
) B (k

1
 > k

2
) นั่นหมายความวาโหลดที่มากระทําตอสปริงมี

ขนาดท่ีเทากัน สปริงตัวที่มีคาตํ่ากวาจะตองยุบตัวไดมากกวาสปริงที่มีคาคงที่ของสปริงสูง ในกรณี

นี้เรียกสปริงที่มีคาคงที่ตํ่าวา สปริงออน สวนสปริงที่มีคาสูงเรียกวา สปริงแข็ง ดังแสดงในรูปที่ 2.6

w

a
k
1
 = 

w
a

สปริง A (แข็ง)

w

b

w

b
k
2
 = 

สปริง B (ออน) 

รูปที่ 2.6 แสดงวิธีการคํานวณหาคาคงที่ของสปริง A และ B ที่มีขนาดการยุบตัวที่แตกตางกัน

3. การเตนของสปริง เมื,อลอรถเกิดชนกับสิ่งกีดขวางขึ้น สปริงของรถจะถูกอัดตัวอยาง

รวดเร็ว และพยายามที่จะกลับคืนสูสภาพดังเดิมในทันที จึงทําใหตัวถังรถถูกดันใหยกตัวลอยขึ้น แต

อยางไรกต็าม สปรงิจะดูดซบัพลงังานเอาไว ในขณะถกูอดัตวักดลง ดังนัน้จงึทาํใหมนัเกดิการกระเดง

ขึน้จนเลยระดับความสงูปกต ิทัง้นีเ้ปนเพราะไดคายพลงังานที่ไดสะสมเอาไวออกไป จากการเคลื,อน
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ตัวใหลอยข้ึนของรถ จึงเปนสาเหตุที่ชวยใหสปริงถูกยืดตัวใหมีความสูงเหนือความสูงเดิม แตเมื,อ 

ตัวถังรถเคลื,อนตัวกลับสูสภาพเดิม มันก็จะดันใหสปริงนั้นกลับสูความสูงของโหลดเดิมเชนกัน จาก

นั้นสปริงก็เริ่มยืดตัวขึ้นอีกครั้ง

จากลําดับข้ันตอนขางตนเราเรียกวา การเตนของสปริง และกระทําซ้ําๆ กันหลายครั้ง แต

อาการเตนในลําดับตอมาจะนอยกวาครั้งแรกที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ จนในที่สุดการเตนก็จะหยุดลง ดัง

แสดงในรูปที่ 2.7

 

รูปแบบของการเตนของสปริง

รูปที่ 2.7 แสดงลําดับขั้นตอนการเตนของสปริง

2.3 ชนิดของสปริง

ชนดิของสปรงิ (Type of Spring) สปรงิที่ใช ในระบบรองรับของรถยนตทาํจากวัสดอุยู 2 ชนดิ

คือ โลหะ เชน แหนบสปริง ทอรชั่นบาร และคอยลสปริง เปนตน สวนสปริงที่ไมไดทําจากโลหะ 

เชน ยางและสปริงถุงลมในระบบรองรับดวยอากาศ

2.3.1 สปริงแหนบ (Leaf Spring) 

แหนบทําจากเหล็กสปริงที่มีลักษณะเปนรูปโคงเรียกวา แผนแหนบ โดยวางเรียงซอนกัน

ตามลําดับจากแผนที่สั้นที่สุดไปจนถึงแผนที่ยาวที่สุด แผนแหนบที่ซอนกันและถูกยึดเขาดวยกันที่

จุดศูนยกลางของแผนแหนบแตละแผนดวยโบลต ซึ่งจุดศูนยกลางของแผนแหนบนี้เรียกวา สะดือ

แหนบ (Center Bolt) ซึ่งมีหนาที่ปองกันไมใหแผนแหนบเกิดการเลื,อนหลุดออกจากกัน และมี 

ปลอกรัดแผนแหนบทั้งหมดที่ปลายท้ังสองดาน โดยท่ัวไปแผนแหนบท่ีมีความยาวมากที่สุดปลาย 

ทั้งสองดานจะถูกมวนงอมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก เพื,อใชยึดกับตัวถังรถยนตเรียกวา หูแหนบ 

ดังแสดงในรูปที่ 2.8
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หูแหนบ

ปลอกรัด

แหนบสปริง

โครงตัวถัง โตเตง

รูปที่ 2.8 แสดงโครงสรางสวนประกอบของสปริงแหนบ

สําหรับสวนโคงของแผนแหนบเรียกวา นิป (Nip) ดังนั้นแผนแหนบที่สั้นที่สุดจะมีความโคง

หรือนิปมากที่สุด เมื,อนําแผนแหนบแตละแผนมาประกอบกัน จึงทําใหปลายทั้งสองกดแนบสนิท 

และเกิดความโคงรวมที่เรียกวา แคมเบอร (Camber) สปริงแหนบเมื,อเกิดการยืดหยุนก็จะเกิดการ

เสียดสีกันขึ้น จากสาเหตุนี้การยืดตัวจึงชวยการดูดกลืนอาการเตนและปองกันการเกิดชองวางของ

แผนแหนบแตละแผนขณะที่แหนบกระเดงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.9

นิป

แคมเบอร

 

รูปที่ 2.9 แสดงสวนโคงของสปริงแหนบ (นิป) และสวนโคงรวม (แคมเบอร)

แผนเก็บเสียง (Silencer Pad) ทําหนาที่ลดความฝด โดยสอดอยูระหวางแผนแหนบแตละ

แผนท่ีบริเวณดานปลายสุด ทั้งนี้ก็เพื,อทําใหการเคลื,อนที่ของแผนแหนบในแตละแผนแนบสนิทกัน

ดีขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.10

แผนเก็บเสียง

 

รูปที่ 2.10 ตําแหน�งติดตั้งแผนเก็บเสียงระหวางแผนแหนบแตละแผน
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โตงเตง (Spring Shackle) ทําหนาที่สงถายนํ้าหนักและการสั่นสะเทือนจากสปริงแหนบ 

เมื,อแหนบไดรบันํา้หนกัมนัจะตองยดืตัวออก แตถาหแูหนบถกูยดึตาย การโคงงอเปนสปรงิของแหนบ

ก็จะหมดไป ดังแสดงในรูปที่ 2.11

 

ประกับยึด

แหนบ
บุชยาง

โตเตง

บุชยางบุชยาง

แปนยึดโตเตง

รูปที่ 2.11 สวนประกอบของโตงเตง

แหนบชวย (Helper Spring) นิยมใชกับรถบรรทุกนํ้าหนักที่ไมแน�นอน โดยติดตั้งใหอยู

เหนือสปริงแหนบหลัก ขณะที่บรรทุกนอยแหนบหลักจะทํางานปกติ แตถามีนํ้าหนักในการบรรทุก 

เกินพิกัดที่กําหนดไว แหนบชวยก็จะทํางานรวมกับแหนบหลักทันที ดังแสดงในรูปที่ 2.12 และ 2.13 

 

แหนบหลัก

แหนบชวย

รูปที่ 2.12 แสดงตําแหน�งติดตั้งแหนบชวยในรถยนตบรรทุก
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แหนบหลัก            แหนบชวย

โห
ล
ด

การงอตัวของสปริง

รูปที่ 2.13 กราฟแสดงคาความสัมพันธในการทํางานรวมกันระหวางแหนบหลักและแหนบชวย

2.3.2 คอยลสปริง (Coil Spring)

คอยลสปริงทําจากเหล็กกลาสปริงชนิดพิเศษขดขึ้นรูปเปนคอยลสปริง เมื,อมีแรงมากระทํา

จะทําใหแกนของขดลวดบิดตัวและยุบตัวลง จากหลักการนี้ พลังงานที่อยูภายนอกจะถูกสะสมและ

รองรับการสั่นสะเทือน ดังแสดงในรูปที่ 2.14

 

โชกอัปซอรบเบอร

เหล็กกันโคลง

รูปที่ 2.14 แสดงตําแหน�งติดตั้งคอยลสปริงในระบบรองรับอิสระหนา
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คอยลสปริงแบบทํางานตอเนื�อง (Progressive Spring) ถาคอยลสปริงที่มีขนาดความโต

ของแกนเทากนั ทําใหการยุบตวัของคอยลสปรงิจะเปนสดัสวนตามทีโ่หลดมากระทํา นัน่คอืถาคอยล

สปริงออนก็ไมสามารถรับโหลดหนักๆ ได ถาแข็งเกินไปก็ไมมีความนิ่มนวล

แตอยางไรกต็าม ถาใชแกนเหลก็ทําคอยลสปรงิใหมเีสนผานศนูยกลางทีม่คีาคงทีเ่ปลีย่นแปลง

ดังแสดงในรูปที่ 2.15 ก็จะทําใหสวนปลายของคอยลสปริงนั้นมีคาคงที่ตํ่ากวาสวนกลาง ทําใหสวน

ปลายยุบตัวและดูดกลืนอาการเตนเอาไว แตในทางตรงกันขาม สวนกลางก็มีความแข็งเพียงพอที่ 

จะรับโหลดที่หนักไวได ดังแสดงในรูปที่ 2.16

I

F

F

(ก) 

I

F

F

N

(ข)

รูปที่ 2.15 (ก) กราฟเปรียบเทียบการรับโหลดของคอยลสปริงแบบทํางานตอเนื,อง 

(ข) ซึ่งจะสามารถดูดกลืนโหลดไดทุกสภาวะกับคอยลสปริงแบบธรรมดา
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โชกอัปซอรบเบอร

คอยลสปริงมินิบล็อก

กึ่งแขนลาก

รูปที่ 2.16 แสดงระบบรองรับนํ้าหนักหลังที่คอยลสปริงแบบมินิบล็อกหรือแบบการทํางานตอเนื,อง

2.3.3 ทอรชันบารสปริง (Torsion Bar Spring)

ทอรชันบารสปริงทํามาจากแผนเหล็กกลาสปริง ซ่ึงมีคุณสมบัติในการยืดหยุนและตานการ 

บิดตัว โดยที่ปลายดานหนึ่งของทอรชันบารถูกยึดติดอยู กับโครงรถหรือตัวถัง สวนปลายอีก

ดานหนึ่งยึดติดกับปกนกตัวลางหรือสวนประกอบที่รับโหลดจากแรงบิด ดังแสดงในรูปที่ 2.17 

ทอรชันบารสปริงมีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานตอหน�วยของนํ้าหนักเมื,อเปรียบเทียบกับสปริง

ชนิดอื,นๆ ที่นํามาใชกับระบบรองรับนํ้าหนัก จึงทําใหโครงสรางของระบบรองรับเปนแบบงายๆ และ

เบา 

เหล็กกันโคลง

ทอรชันบารสปริง

 

รูปที่ 2.17 แสดงตําแหน�งติดตั้งทอรชันบารสปริงกับระบบรองรับอิสระหนา
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2.3.4 เหล็กกันโคลง (Stabiliser)

เหล็กกันโคลงเปนสวนหนึ่งของระบบรองรับนํ้าหนักที่ทําหนาที่ลดการโคลงของตัวถังรถ 

เนื,องจากถูกแรงเหวี่ยงในขณะที่เลี้ยวรถ ทําใหการยึดเกาะถนนดี เหล็กกันโคลงถูกติดตั้งอยูกับ

ปกนกตัวลางดวยยางรองและกานตอ สวนตรงกลางของเหล็กกันโคลงถูกยึดติดกับตัวถังพรอม 

บูชยาง ดังแสดงในรูปที่ 2.18

 

เหล็กกันโคลง

 

รูปที่ 2.18 แสดงตําแหน�งติดตั้งเหล็กกันโคลงกับตัวถังรถยนต

การทาํงาน เมื,อลอทัง้สองดานเตนขึน้ลงในเวลาและทิศทางเดยีวกนั ก็จะทาํใหเหลก็กนัโคลง

นั้นมีแรงบิดตัวเปนอิสระ แตอยางไรก็ตาม เมื,อรถวิ่งเขาโคงหรือเลี้ยว เหล็กกันโคลงดานนอกถูก 

อดัตวัและดานในจะขยายตัวลง จากสาเหตนุีท้าํใหปลายของเหลก็กนัโคลงดานหนึง่เกดิการบิดตวัขึน้ 

ในขณะที่ปลายอีกดานหนึ่งเกิดการบิดตัว

ดังนั้นเหล็กกันโคลงจึงชวยตานแรงบิดที่เกิดขึ้นนั้น และชวยลดอาการโคลงของตัวถัง เพื,อ

รักษาระดับตัวถังรถเอาไว ดังแสดงในรูปที่ 2.19 ซึ่งแสดงการทํางานของเหล็กกันโคลงในขณะที่ 

รถเลี้ยวหรือเขาโคง

เหล็กกันโคลง

ปกนกลาง

รูปที่ 2.19 แสดงการทํางานของเหล็กกันโคลงในขณะที่รถเลี้ยวหรือเขาโคง
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2.3.5 สปริงลม (Air Spring) 

สปริงลมถกูนาํมาใชกบัรถยนตที่ใชระบบรองรบัดวยอากาศ เนื,องจากมคีณุสมบตัทิีด่กีค็อื เปน

สปริงที่ทํางานอยางตอเนื,อง จึงทําใหมีความนุมนวลเมื,อรถไมมีโหลด และคาคงที่ของสปริงถูกเพิ่ม

ขึ้นเรื,อยๆ ตามโหลดที่เพิ่มขึ้น การขับขี่จึงมีความสะดวกสบายที่ดีมาก รักษาระดับความสูงของรถให

คงที่ ดวยเหตุนี้สปริงลมจึงจําเปนตองมีเครื,องอัดอากาศซึ่งมีความยุงยากซับซอน ดังนั้นจึงนิยมใช 

กับรถบรรทุกและรถโดยสาร แตในปจจุบันไดมีรถยนตนั่งบางแบบไดนําเอาระบบรองรับดวยอากาศ

และควบคมุดวยอเิลก็ทรอนกิสมาใชเพื,อความนิม่นวลในการขบัขีแ่ละการทรงตวัทีด่ทีีส่ดุในทุกสภาวะ 

ดังแสดงในรูปที่ 2.20 และ 2.21

 

แผนไดอะแฟรม

หองอากาศสํารอง

หองอากาศหลกั

รูปที่ 2.20 ภาพตัดแสดงสวนประกอบภายในของสปริงลมที่นํามาใชกับรถยนตนั่งในปจจุบัน

เครื,องอัดอากาศ

ชุดมอเตอรควบคุมระบบรองรับหลัง

ชุดมอเตอรควบคุมระบบรองรับหนา

ทออากาศ

ลิ้นควบคุม  

รูปที่ 2.21 แสดงตําแหน�งติดตั้งสปริงลมและเครื,องอัดอากาศในระบบรองรับดวยอากาศ






